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 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس -كلية التربية للبنات –جامعة االنبار      
 

 (CVالسيرة الذاتية)
 االء مزاحم عبدالرزاق ظاهر  االســم 
    معلومات عامةاوال

 مجمع االخاء السكني  / عامرية الصمودنوان  االنبار/.الـعـ1 
  كليه التربيه للبناتـ العمل   جامعة االنبار 
 ادب مسرح حديث  \ الغة االنكليزيه  لتخصص  ا 
   العنوان البريدي 
   9789900870نقال 
 يالبريد االكترون   engalaa609@yahoo.com  
 

 .معلومات شخصية   2
 عراقيه   هالجنـسي       تكريت مكان الــوالدة      
 ......................جواز سفر   5/11/1891تاريــخ الوالدة       
 (4) عدد األطفال                                متزوجهالحالة االجتماعية    

   المؤهالت العلمية   اوال
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2222 العراق تكريت  البكالوريوس 
 2228 العراق تكريت الماجستير 

    
 
  عنوان رسالة الماجستير                                                        

 Man and Society inاالنسان والمجتمع في معظم مسرحيات يوجين أونيل
O'Neill's major works. 
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 . 

 الجهة الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من
 2224 2222  تكلية التربيه للبنات / جامعة تكري مساعد باحث 
 2212 2228 تكريت/ جامعة  كلية التربيه  مدرس مساعد 

 2215 2212 كلية التربية للبنات /جامعة االنبار مساعدمدرس 
 2212 2215 /جامعه االنباركلية التربية للبنات   مدرس
 سها يتدر المقررات الدراسية التي قمت برابعا  

 
 الفصل المادة القسم
 2211\2222\2228 ادب قصصي اللغه االنكليزيه
\2212\22212\2211\2212\2222 اليزابيثي مسرح -

2214\2215\2212\2212 
\2214\2212\2212\2211\2212 مسرح حديث       -

2215\2212\2212 
 - روايه حديثه -
 - مقدمه في االدب االنكليزي 

 
 االطاريح التي اشرف عليها    ال توجد

 ات العلمية التي شارك بها سادسا   المؤتمرات والندو 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت
مؤتمر كلية التربيه للعلوم  

  االنسانيه
 لعلومالتربيه لكلية   2211

 جامعة االنبار  االنسانيه/
 مشارك ببحث
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   سابعا   االنشطة العلمية االخرى    
   
  
 
 
 

 ثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع وتطوير التعليم   ثامنا   المشروعات البح
 

 اسم اجمللة املنشور سادسا: البحوث املنشورة ت

 منشور 
1  The Idea of communication 

and solitude in Pinter's The Dumb 

waiter 
 

مؤتمرالعلمي االول ال 
لكليات العلوم االنسانية 

 العدد\1922لجامعة االنبار
 االول

 

 منشور 

2 The hidden hands of Evil in Miller's "The 

Crucible"  
 منشور  197العدد 1920االستاد

3    
4    
5    
6    
7    
8    
    
    

 
 

 والمحلية والدولية  تاسعا   عضوية الهيئات العلمية 
 # عضو لجنة انضباط الطالب في الكلية 

 ة الطالب # عضو لجنة ارشاد وتوجي
 # عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج الدرسات االولية 

 #  
# 
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 عاشرا   كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير 

 السنة  الجهة المانحة  كتب الشكر او الجوائز 
السيده عميدكليه التربيه للبنات/ جامعه    شكر وتقدير 

 تكريت
2222 

 2224 تكريت السيد عميد كليه التربيه/جامعه شكر و تقدير
جامعه  – االنسانيه لعلومالتربيه لكلية  شهادة تقدير ية

 االنبار
 2211 

 2212 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 
 
 الحادي عشر   الكتب المؤلفة او المترجمة   ال يوجد  

 ثاني عشر   اللغات 
 # االنكليزية 

 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع        التوقيع      التوقيع   
 أحميد جدوع  نصرةأ .د.     ء مزاحم عبد الرزاق االاالسم 

 عميد الكلية      رئيس قسم       م5/2212/ 2
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Name: Alaa Muzahim abdulrazaq 

Date of Birth:5\11\1979  

Religion :Muslim 

Martial statues: married 

No. of children: Four 

Specialization: Modern English Drama 

Position: high education in Iraq – Tikrit unv. 

Scientific Degree: Instructor\leacturer 

Work Address: Anbar unvi. –education coll. Of girls 

Work Phone:-- 

Mobile:  0780039873 

E-mail: engalaa609@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

2002 Education for women Tikrit B.Sc. 

2008 - - M.Sc. 

   Ph.D. 

From -To Workplace Career No. 
2004 2002 Assistant researcher 1 
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        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2002-2010 Edu. Coll. Of women  Tikrit 1 

2010-2017  Edu. Coll. Of women Al-anbar               2 

   3 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department No. 
2008-2015 Introduction in Literature English 1 

2008-2017 Elizabethan Drama  - 2 

2008-2017 Modern Drama              - 3 

2010-2017       Modern English Novel        

   

- 4 

2010-2017    

 

  

 

 

 

 Modern American Novel - 5 

2011 

 

 

Methods of Research papear - 6 

2012 Essay Writings - 7 

  
    

2015 2008 Assistant    Lecturer 2 
2017 2015 Lecturer 3 

-   4 
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  Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2008 English 
Man and Society in O'Neill's Major works 

1 

 - 
 

 
2 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

) بحث 

 /

بوستر 

حضور

) 

Researcher 
Alanbar 

Une.Educatio

n coll. 

2011 

The first conference of 

the colleges of  

Humanities. 

1 

 
   2 

  

 Ninth,   Membership: 

  Member in committee test 

 Member in committee disciplinary                  

  Member in committee heuristic 

  Member in committee med. herbs    
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     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 
2003   College of education 

for women\tikrit Une 
Certification  1 

2004    Coll. Of   

Education\Tikrit Une.    

   - anber       

Certification                     2 

     2011  Coll.Edu.\Alanbar Une. Certification                        3 

 Head of Alanbar Une.            Certification                      4 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: no 

  Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of 

Education 

Year of The 

Publication 

Scientific Literature Title No. 

2011 

  

The Idea of communication and solitude in Pinter's The 

Dumb waiter  

 

 

1 

2013 
The hidden hands of Evil in Miller's "The Crucible" 2 

 Eleventh,     Scientific literature: no 

       Twelfth,       languages:  

#  English      
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